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!ي دوستانسالم به همه

بلـه،  ! زنـد سفم كه بايد به شما بگويم كه سنجش شما را گول مي           أ و مت  خره به آخرين آزمون سنجش رسيديم     و باال 

. گويممي» چرا؟«.انددهننز رسمن گول  هاسؤال،ي درس گسسته، آن هم توي اين آزمون آخر        كم درباره تعجب نكنيد، دست  

كدام از كنكورهاي سراسري برگزار شده تا به        بوط به درس گسسته است، در صورتي كه در هيچ         ها مر سؤاله تا از    فقط نُ 

هاي مشابه در آزمـون سراسـري       سؤالها با سطح    سؤال سطح   ،تر نبوده، جداي از آن    ها از سيزده تا كم    سؤالحال، تعداد   

توانيـد پيـدا     در حالي كه هيچ كنكوري نمـي       اند،ي اين آزمون واقعن ساده طرح شده      هاي گسسته سؤال. قابل مقايسه نيست  

چـرا  «! خالصه اگر درصدتان خيلي خوب شده، آفرين، اما خيلي هم ذوق نكنيد           . ش در اين حد ساده باشد     يهاسؤالكنيد كه   

ي ها را ببينيد، بعد حدود دو هفتـه       سؤال كه االن اين     تان دهم؛ خواهم فريب كه من نمي  ينخاطر ا  به »كنم؟تضعيف روحيه مي  

.هاي متفاوتي ببينيدسؤالديگر برويد سر جلسه و 

 از گراف، سـه تـا   سؤالها، يك  ، يكي مربوط به بخش استدالل رياضي، دو تا مربوط به مجموعه           سؤالاما از اين نه     

، در حـالي كـه متوسـط تعـداد      بـود  از احتمـال سـؤال تـر از همـه فقـط يـك      از نظريه اعداد، يك تست از تركيبيات و عجيب        

.استهاي پنج سال اخير كنكور باالي چهار تا بوده آزمونرهاي مربوط به احتمال دتست

:هاسؤالتك حاال بپردازيم به بررسي تك

 در  سـؤال تـر؟ تـازه شـبيه ايـن          از ايـن سـاده     سـؤال . ي يك اسـت    هر عدد طبيع كه فكر كنيد مثال نقض گزينه         :128سؤال  

.هاي گذشته نيز آمده استكنكورهاي سال

A:دانيممي. ها بسيار ساده از مجموعه    سؤال يك   :129سؤال   B A B A B∆ = + − 2 Aبنابراين تعداد اعضاي∩ B∆

+:برابر است با − =27 16 18 25

 اصلي پـنج عـضوي اسـت و        يمجموعه. ايمي ديگري كه مشابه آن را قبلن نيز ديده         بسيار ساده  سؤال باز هم    :130سؤال  

 بايـد بـه   aرا داشته باشند، يعنـي  aها عضو ي اين زيرمجموعهدر نتيجه سي و دو زيرمجموعه دارد، اما اگر بخواهيم همه          

در صـورتي كـه بـراي چهـار     ) داشتن. ( فقط يك انتخاب داريمaها باشد، به عبارت ديگر براي ي زيرمجموعه اجبار در همه  

.داريمaي شامل  زيرمجموعه16بنابراين ) داشتن و نداشتن: (اريمعضو ديگر دو انتخاب د

هـا را بررسـي   گزينه. بند استي يك گراف همدهندههاي زير نشانكدام يك از دنباله.  ساده از گراف   سؤال يك   :150سؤال  

:كنيممي

.گراف نيست چون سه راس فرد دارد:1ي گزينه

ها يال رسـم  س نداريم كه بتوان به آنأس، رترين رأي بزرگي درجه به اندازهشود چون گراف رسم نمي:4و3هاي گزينه

.كرد
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بلديد كه؟ به طور متوالي     . ( را به مبناي چهار ببريد     169كافي است   ! شودتر نمي  نظريه اعداد از اين ساده     سؤال:151سؤال  

 در نمـايش  2بينيم سه بار رقم مي.) گيريمها را در نظر ميي باقيمانده قسمت و همه  كنيم و آخرين خارج   به چهار تقسيم مي   

.اين عدد در مبناي چهار تكرار شده است

nي زوج باشد رابطهnدانيم اگر مي:  استآزموناين قبول  قابل سؤال تنها   :152سؤال   na b | a b+ كـافي  . برقرار اسـت −

 برابر اسـت بـا   42دقت كنيد كه   . (14 به توان    8 و   14 به توان    27 قرار دهيم    42و به توان     و د  42است به جاي سه به توان       

8+و در نتيجه عبارت بر) سه در چهارده .شودپذير ميبخش27

پادتقـارني  . بازتابي نيست، چـون قطـر اصـلي يـك نيـست     . ي ديگر اين بار از تركيبيات  ساده سؤال باز هم يك     :153سؤال  

3و 2و 1اي بـا اعـضاي   ترايايي نيست چون اگر فرض كنيم روي مجموعـه . روي هم داردي يك روبهنيست چون دو درايه   

.تقارني هم نيست چون ماتريس متقارن نيست. نيست) 2،2(عضو رابطه است، اما ) 2،3(و ) 3،2(تعريف شده، 

.خواهدفقط كمي دقت ميي خاصي ندارد، البته نكته. ي متوسطسؤال:154سؤال 

⇒a) 7پيمانه ( ≡3 a پيمانه 16 ≡36 192 84

a⇒ = ⇒a) 7پيمانه   (3 ≡3 a پيمانه 9 ≡3 2 7

a a≡ ⇒ = −2 6 2 1
aدر نتيجه  ≡ . مورد قبول نيست4

اي جديد ما شـامل  است، بنابراين فضاي نمونه   دانيم هر دو تاس فرد آمده     مي. اي از احتمال شرطي    ساده سؤال:155سؤال  

.  است10تر از ها به جز همين آخري، مجموع دو عدد كمن آياست كه در همه) 5،5... (و ) 1،3(، ) 1،1(نه زوج مرتب 
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